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مقاله پژوهشی

بررسی مقایسهی میزان بهبودی زخم پای دیابتی در درجات مختلف نوروپاتی
4

مریم اعال ،2،1محمدرضا مهاجری تهرانی ،3قباد رمضانی ،2محمد رضا امینی ،4مریم ابویی راد ،3مهناز سنجری

مقدمه :یکی از مشکالت رایج بیماران دیابتی ،نوروپاتی محیطی است .و افزایش خطر ایجاد زخم پا و آمپوتاسیون از عوارض نوروپاتی
دیابتی است .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی مقایسه میزان بهبودی زخم پای دیابتی در درجات مختلف نوروپاتی است.
روشها :این مطالعه از نوع گذشتهنگر است که در یک بازهی زمانی دو ساله از فروردین  2331تا اسفند  2331بهصورت مقطعی با توجه به
اطالعات مندرج در پرونده بیماران مبتال به دیابت دارای زخم پای نوروپاتیک مراجعه کننده به کلینیک شمارهی یک دیابت و بیماریهای
متابولیک پژوهشگاه علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسی شاخصهای بهبودی زخم شامل مساحت ،عمق و مدت زمان التیام
پرداخته است .بر این اساس تغییر مساحت و عمق زخم بیماران طی مراجعات آنها در ماههای نخست ،سوم و ششم ارزیابی و گزارش شد.
دادههای حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  21مورد تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصل از بررسی پرونده بیماران مبتال به زخم نوروپاتیک گویای آن بود جنس مذکر در مقطع سنی  11تا  11سال بیشترین
فراوانی را داشتند .به عالوه غالب این بیماران مبتال به دیابت نوع دو (  )%93بودند .میزان بهبودی زخم که شاخص اندازه گیری آن مساحت
و عمق زخم در سه دورهی زمانی بوده در درجات مختلف نوروپاتی با همدیگر تفاوت داشت؛ در سطح خفیف نوروپاتی میزان مساحت و
عمق زخم سریعتر کاهش یافته ولی در نوروپاتی شدید ،مدت زمان بهبودی زخم در دو شاخص مساحت و عمق زخم ،طوالنیتر بود .با
افزایش مدت ابتال به دیابت به همان نسبت بهبودی نیز زمان بر شده و نیز با باال رفتن سن میزان بهبودی زخم نیز کاهش پیدا کرده است
(.)P-value =0/002
نتیجه گیری :شواهد نشان میدهد که شناسایی زودرس نوروپاتی میتواند باعث کاهش بروز زخم پای دیابتی و قطع عضو شود .با توجه به
اینکه میزان بهبودی سایز و نیز عمق زخم در افراد دیابتی مبتال به نوروپاتی شدید به کندی صورت میگیرد ضرروری است تا با انجام
مداخالت مراقبتی و آموزشی پیشگیری مدار ،از آسیب پا جلوگیری نمود.
واژگان کلیدی :زخم پای دیابتی ،نوروپاتی محیطی ،بهبودی زخم

 -2مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -1مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ،پژوهشکدهی علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ،پژوهشکدهی علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -4مرکز تحقیقات دیابت ،پژوهشکدهی علوم بالینی غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران


نشانی :تهران ،کارگر شمالی ،خیایان جالل آل احمد ،طبقهی اول ،پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ،کد پستی 444444141 :تلفن:
 ،18422881111پست الکترونیکmahnaz.sanjari@gmail.com :
تاريخ دريافت9318/60/96 :

تاريخ درخواست اصالح9318/68/22 :

تاريخ پذيرش9318/68/22 :
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سنجری و همکاران :بررسی مقايسهی ميزان بهبودی زخم پای ديابتی در درجات مختلف
نوروپاتی

مقدمه
یکی از شایعترین بیماریهای غیرواگیر که غالب جوامع از آن
رنج میبرند ،دیابت است .براساس گزارش سازمان جهانی
نفر بوده است [ ]2پیشبینی میشود در صورت عدم
بهکارگیری راهکارهای مناسب ،تا سال  380 ،1011میلیون نفر
به این بیماری مبتال شوند [ .]1در ایران نیز بهعنوان یکی از
کشورهای منطقهی خاور میانه شیوع دیابت در سه دههی
گذشته ،دو برابر شده است .در مطالعهای ملی برآورد شده
است که شیوع دیابت در ایران  23/8درصد است [ .]3به رغم
وجود عوارض متعدد بیماری دیابت ،زخم پا از شایعترین،
جدیترین و پرهزینه ترین عوارض دیابت است که خطر مرگ
را در بیماران دیابتی ،دو تا چهار برابر افزایش میدهد [ .]4طبق
تعریف سازمان جهانی بهداشت ،پای دیابتی عبارت است از
عفونت ،زخم و یا تخریب بافتهای نرم عمیق که در ارتباط
با ناهنجاریهای نورولوژیکی و درجات متفاوتی از
ناهنجاریهای عروق محیطی در اندامهای تحتانی بهوجود
میآید [ .]1پای دیابتی ،یکی از علل عمدهی ایجاد ناتوانی در
بیماران مبتال به دیابت به شمار میآید [ .]1، 9به بیان دیگر
تقریبا  21درصـد از بیمـاران دیـابتی در طـول حیات خود
مبتال به زخم اندام تحتانی میشوند [ .]8، 3از میان عوامل

نوروپاتی باشد [.]23
با ایجاد زخم در پای بیماران مبتال به دیابت ،اصول اولیهی
درمان زخمهای پای دیابتی عبارتند از پوشش مناسب پا ،عدم
تحمل وزن روی پا ،استفاده از آنتی بیوتیک مناسب ،برقراری
خونرسانی مناسب و دبریدمان که البته همه این موارد در کنار
کنترل میزان قند خون و البته معاینه و بررسی مداوم پاها انجام
میشود [ .]24بهدنبال ارائه درمانهای فوق ،اندازهگیری
مساحت و عمق زخم در کنار مدت زمان بهبودی آن ،از عوامل
مهم در بررسی میزان بهبودی زخمهای پای دیابتی محسوب
میشوند [.]24
با توجه به شیوع باالی زخم پای دیابتی و از آنجا که نوروپاتی
یکی از علل عمده بروز اینگونه زخمها در بیماران دیابتی
است ،بهنظر میرسد عوامل متعددی از جمله شدت وجود
نوروپاتی ،در میزان بهبودی زخم پای دخیل باشند .با توجه به
مطالب ذکر شده هدف این مطالعه بررسی و مقایسه میزان
بهبودی زخم پا در بیماران دیابتی است تا به این مساله اشاره
شود که آیا با افزایش درجات نوروپاتی تغییری در میزان
بهبودی زخم پا ایجاد میشود یا خیر؟

روشها

ایجاد زخم پای دیابتی ،نوروپاتی شایعترین علت ایجاد زخم

این مطالعه از نوع گذشتهنگر و منتج از طرح پژوهشی مصوب

است که در  30درصد بیماران مبتال به زخم پای دیابتی دیده

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

میشود [ . ]20شیوع نوروپاتی در مطالعات متعدد و از کشوری

با کد  30/1/11م د و کد اخالق  EC-00212است که با توجه

به کشور دیگر متفاوت بوده و بین  2/1تا  200درصد گزارش

به اطالعات مندرج در پرونده بیماران مبتال به دیابت دارای

شده است که البته این تغییرات را میتوان به روشهای

زخم پای نوروپاتیک مراجعه کننده به کلینیک شماره یک

تشخیصی استفاده شده نسبت داد [ .]22شیوع نوروپاتی

دیابت و بیماریهای متابولیک پژوهشگاه علوم غدد دانشگاه

محیطی دیابتی در متاآنالیز انجام شده در ایران که به بررسی 12

علوم پزشکی تهران در بازهی زمانی دو ساله (از فروردین ماه

مطالعه پرداخته بود ،در بین سالهای  2332تا 0/13 ،1023

سال  2331تا اسفند ماه سال  ،)2331استفاده شده است.

برآورد شد .این متاآنالیز نشان داد شیوع نوروپاتی محیطی

براساس دادههای درج شده در پرونده بیماران ،پرسشنامهای

دیابتی در ایران بسیار باالست و بیش از نیمی از بیماران دیابتی

شامل سه بخش که حاوی اطالعات دموگرافیک از قبیل (سن،

در ایران به یکی از انواع نوروپاتی مبتال هستند [ .]21با این

جنسیت ،وضعیت تحصیالت و تأهل ،شغل ،سابقهی خانوادگی
ابتال به دیابت و )...و مشخصات مربوط به بیماری دیابت و
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خفیف ،متوسط و شدید) و همچنین محل زخم که در پای

زخمهای ایسکمیک در یکی از پاها و عدم سابقهی آمپوتاسیون

راست یا چپ یا هردو پا است ،توسط یک پرستار آموزش

در یک یا هر دو پا از سایر معیارهای ورود به مطالعه بودند.

دیده در زمینهی مراقبت از زخمهای پای دیابتی تکمیل شد.

جمعآوری اطالعات ثبت شده در پرونده بیماران توسط پرستار

براساس بخش غربالگری پای دیابتی موجود در پروندهی

آموزش دیده و شاغل در کلینیک دیابت ،با استفاده از دستگاه

بیماران کلینیک پای دیابتی و با توجه به جدول  UKکه

سونوگرافی داپلر جهت اندازهگیری  ABIو مونوفیالمان جهت

شاخصی جهت ارزیابی نوروپاتی محسوب میشود ،زخم پای

تشخیص نوروپاتی صورت گرفته بود.

بیماران دیابتی به چهار بخش طبیعی ،نوروپاتی خفیف ،متوسط

کسب رضایت آگاهانه از بیماران واجد شرایط جهت استفاده از

و شدید تقسیمبندی شد .مطابق با این جدول و براساس

اطالعات مندرج در پرونده و عدم استفاده از اطالعات شخصی

مندرجات پرونده ،بیمارانی که در زیر گروه طبیعی قرار گرفتند،

بیماران که در پرونده درج شده است نیز بهعنوان مالحظات

مبتال به نوروپاتی نبوده و پرونده آنان از طرح خارج شد.

اخالقی مطالعه در نظر گرفته شد.

تقسیمبندی درجات مختلف نوروپاتی نیز بر این اساس در سه
زیر گروه خفیف ،متوسط و شدید انجام گرفت .پس از پر
کردن پرسشنامهها با توجه به اطالعات درج شده در پرونده
بیمار ،آنالیز روی دادههای استخراج شده انجام گرفت .دادههای
حاصل از مطالعه با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  21مورد
تحلیل آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفتند .نوع درمان زخم
پا در همه بیماران مراجعه کننده منطبق بر اصول اولیه درمان
زخمهای پای دیابتی شامل پوشش مناسب پا ،عدم تحمل وزن
روی پا ،استفاده از آنتی بیوتیک مناسب ،برقراری خونرسانی
مناسب و دبریدمان بوده است [ .]24همچنین شاخصهای
بهبودی زخم نیز مدت زمان و مساحت و عمق زخم در نظر
گرفته شدند که میزان بهبودی زخم بیماران طی  2ماه 3 ،ماه و

یافتهها
در مجموع ،پرونده  30بیمار منطبق بر معیارهای ورود به
مطالعه ،وارد طرح شدند که در این بین بیشترین فراوانی
بیماران مربوط به گروه مردان؛ مقطع سنی  11تا  11سال؛
بیشترین میزان تحصیالت ،زیر دیپلم و بیشترین نوع بیمه
مربوط به بیمه تأمین اجتماعی بود 81 .درصد از بیماران متأهل،
 33درصد بازنشسته 84 ،درصد مبتال به دیابت نوع دو و 13
درصد سابقهی خانوادگی دیابت در بستگان درجهی یک خود
داشتهاند .جدول  2بیانگر متغیرهای دموگرافیک افراد نمونه
تحقیق است.

 1ماه مراجعه آنان و ثبت سه شاخص مذکور در پرونده آنان
پیگیری شد.
معیارهای ورود به مطالعه :شرایط ورود به مطالعه عبارت بود
از ابتال به نوروپاتی براساس جدول  UKکه حاوی سؤاالتی در
خصوص نوع و محل شکایات بیمار و نشانههای نوروپاتی
(شرح حال) است و نیز اینکه بیمار با انجام تست مونوفیالمان
با استفاده از مونوفیالمان  20گرم ( 1009

–Semmes

 ،Weinsteinحداقل در دو ناحیه از سه ناحیه (شست پا ،سر
متاتارس اول و پنجم) کف پا هیچ حسی نداشته باشد [ .]21به
عالوه وجود نبض پوستریور تیبالیس و دورسالیس پدیس در
Ankle Brachial Index

1
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جدول  -9متغيرهای جمعيت شناختی افراد حاضر در نمونه
متغیر
مرد

94

%94

زن

11

%11

کمتر از  30سال

4

%4

 31-32سال

2

%2

 31 -41سال

3

%3

 41تا  11سال

19

%19

 11تا 11

32

%32

 11سال به باال

18

%18

بیسواد

21

%21

زیر دیپلم

49

%49

دیپلم

12

%12

تحصیالت دانشگاهی

21

%21

بدون پاسخ

8

%8

خدمات درمانی

21

%21

تامین اجتماعی

11

%11

آزاد

11

%11

سایر

1

%1

مجرد

9

%9

متاهل

84

%84

سایر

3

%3

خانه دار

10

%10

کارمند

3

%3

کارگر

1

%1

بیکار

20

%20

بازنشسته

32

%32

آزاد

21

%21

بدون پاسخ

3

%3

شهر محل

تهران

13

%13

سکونت

سایر شهرها

32

%32

نوع 2

1

%1

نوع 1

93

%93

بدون پاسخ

21

%21

سابقه

بستگان درجه یک

11

%11

خانوادگی

بستگان درجه دو

4

%4

ابتال به دیابت

بدون پاسخ

30

%30

جنسیت

سن

تحصیالت

نوع بیمه

وضعیت تأهل

وضعیت شغلی

نوع دیابت

اطالعات جدول فوق براساس فراوانی و درصد فراوانی بیان شده است.

N=90
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اکثر افراد دارای نوروپاتی متوسط و شدید بودند و نیز براساس

زخم نیز در پای راست و چپ دو گروه تقریباً مساوی بودند

جنسیت هم میتوان گفت که مردان دارای فراوانی بیشتری

اما برحسب جنسیت نیز فراوانی مردان بیشتر بود بهطور مثال

نسبت به زنان در هر  4نوع نوروپاتی بودند ،بهعنوان نمونه در

در محل زخم پای چپ فراوانی مردان سه برابر زنان

نوع شدید مردان  1برابر بیشتر از زنان بودند .در رابطه با محل

بود(جدول .)1

وضعیت نوروپاتی

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

زن

اطالعات ناقص

9

%8

4

3

خفیف

23

%24

22

1

متوسط

34

%38

14

20

شدید

31

%40

30

1

پای راست

31

%33

14

22

پای چپ

31

%40

18

8

هر دوپا

23

%12

29

1

اطالعات جدول فوق براساس فراوانی و درصد فراوانی بیان شده

استN=90.

اطالعات  9پرونده در خصوص مراجعات در ماههای اول،

عمق زخم از  3cmبه  1/04 cmرسید و کمترین میزان کاهش

سوم و ششم ناقص بود و در این دسته بندی لحاظ نشدند.

عمق زخم مشاهده شد .سطح معناداری آزمون فوق برای دو

دادههای جدول شماره  3نشان میدهد که میزان بهبودی زخم

بُعد مساحت زحم و عمق زخم نیز نشان میدهد ارتباط معنادار

که شاخص اندازه گیری آن براساس مساحت زخم در سه دوره

آماری از لحاظ شاخصهای بهبودی در هر سه سطح مورد

زمانی بوده در درجات مختلف نوروپاتی با همدیگر متفاوت

بررسی وجود دارد.

بوده است؛ بدین معنی که در سطح نوروپاتی خفیف ،مساحت

اطالعات جدول  4نشان میدهد که هر اندازه طول مدت ابتال

زخم از 1/18cm2به 0/11 cm2رسید و بیشترین میزان بهبودی

به زخم پای دیابتی کمتر بوده است ،میزان بهبودی زخم

یا کاهش سطح زخم مشاهده شد و بعد از آن در سطح

سریعتر اتفاق افتاده است و برعکس با افزایش مدت ابتال به

نوروپاتی متوسط و در نهایت در سطح نوروپاتی شدید

زخم ،به همان نسبت بهبودی نیز زمان بر شده است و به درازا

((مساحت زخم ( از  4/41cm2به ،))3/92 cm2کمترین میزان

انجامیده است.

کاهش سایز زخم را شاهد بودیم .همچنین شاخص عمق زخم

نتایج در جدول  1نمایانگر ارتباط آماری معنیدار سن با میزان

نیز در سطح نوروپاتی خفیف از 2/11 cmبه  0/13 cmرسید که

بهبودی زخم در بیماران است .هرچه سن افراد کمتر باشد

بیشترین میزان کاهش عمق را داشته است و بعد از آن

میزان بهبودی زخم بیشتر اتفاق افتاده است و با باال رفتن سن

نوروپاتی متوسط و در نهایت نیز سطح نوروپاتی شدید که

میزان بهبودی زخم نیز کاهش پیدا کرده است.
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جدول  -3مقايسه بهبودی زخم پای ديابتی در درجات مختلف نوروپاتی

تعداد
آماره

شاخص بهبودی زخم

شاخص بهبودی زخم

شاخص بهبودی زخم

(ماه اول)

(ماه سوم)

(ماه ششم)

بر حسب
مساحت

عمق

مساحت

عمق

مساحت

عمق

زخم

زخم

زخم

زخم

زخم

زخم

خفیف*

23

1/18

2/11

2/31

0/08

0/11

0/13

متوسط

34

3/11

1/24

1/19

1

2/18

2/13

شدید

31

4/41

3

4/01

1/90

3/92

1/04

اطالعات جدول فوق براساس فراوانی و  Meanدرج شده است .روش آماری استفاده شده :آزمون مقایسه میانگین ها
سطح معناداری  ≥0/02در نظر گرفته شده و با * مشخص شده استN=83 .
جدول  -4آزمون آناليز واريانس :جهت ارتباط طول مدت ابتال به زخم پای ديابتی
و ميزان بهبودی زخم

طول مدت ابتال به زخم دیابت

فراوانی

میانگین مدت زمان بهبودی زخم بر حسب
هفته  ±انحراف معیار

3

20/28 ±3/11

 6-4ماه

8

22/39 ±4/32

 21-7ماه

29

24/13 ±3/29

 1-2سال

40

21/11 ±4/30

 4-1سال

11

23/32 ±3/41

زیر 3

ماه*

اطالعات جدول فوق براساس فراوانی و  Mean + SDدرج شده است .مقادیر معناداری با * مشخص شده استN=100.

جدول  -1ارتباط متغيير سن با ميزان بهبودی زخم

متغییر
سن

گروه سنی
کمتر

از  30سال*

میانیگن  ±انحراف معیار
2/28 ± 4/1

 31-32سال

2/04 ± 3/31

 31 -41سال

0/88 ± 3/10

 41تا  11سال

0/34 ± 2/38

 11تا 11

2/24 ± 2/32

 11سال به باال

0/38 ± 2/81

اطالعات جدول فوق براساس  Mean + SDدرج شده است .نوع آزمون مورد استفاده کروسکال
والیس می باشد .سطح معناداری  ≥0/02در نظر گرفته شده و با * مشخص شده استN=100 .

دادههای جدول  1نیز نشان میدهد که مقطع تحصیلی در میزان

مشاهده نمود که تحصیالت دانشگاهی بیشترین اثر را نسبت به

بهبودی زخم اثر داشته است .با توجه به این جدول میتوان

میزان پایینتر تحصیالت ،بر میزان بهبودی زخم داشتهاند .این
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cm2
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cm2
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cm2

مجله ديابت و متابوليسم ايران .مهر -آبان 9318؛ دوره ( 91شماره )9

25

در حالی است که در بررسی انجام شده ،سایر متغیرها شامل

سکونت ،نوع دیابت و سابقهی خانوادگی ابتال به دیابت هیچ

جنسیت ،نوع بیمه ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغلی ،شهر محل

یک ارتباط آماری معنیداری با میزان بهبودی زخم نداشتند.

شاخصهای آماری

تعداد

میانگین انحراف معیار

وضعیت تحصیلی
بیسواد

20

0/93 ± 1/29

زیر دیپلم

41

0/30 ± 1/82

دیپلم

23

0/13 ± 3/23

20

/31 ± 3/31

تحصیالت

دانشگاهی*

اطالعات جدول فوق براساس فراوانی و  Mean + SDدرج شده است .نوع آزمون مورد استفاده تحلیل
واریانس یک طرفه می باشد .سطح معناداری  ≥0/02در نظر گرفته شده و با * مشخص شده استN=83 .
.

بحث
نتایج حاصل از انجام این مطالعه نشان داد میزان بهبودی زخم
که شاخص اندازهگیری آن براساس سایز زخم در سه دوره
زمانی بوده در درجات مختلف نوروپاتی با همدیگر متفاوت
بوده است؛ بدین معنی که در سطح نوروپاتی خفیف بیشترین
میزان بهبودی یا کاهش سطح زخم مشاهده شد و بعد از آن در
سطح نوروپاتی متوسط و در نهایت در سطح نوروپاتی شدید
کمترین میزان بهبودی حاصل شده است .همچنین شاخص
عمق زخم نیز در سطح نوروپاتی خفیف بیشترین میزان بهبودی
را داشته است و بعد از آن نوروپاتی متوسط و در نهایت نیز
سطح نوروپاتی شدید دارای کمترین میزان بهبودی عمق زخم
است.
در تأیید نتایج بهدست آمده ،یافتههای مطالعهی کوهورت
 Margolisو همکاران که به بررسی ارتباط بین سایز زخم،
طول مدت ابتال و درجه ( )gradeبر میزان بهبودی زخمهای
نوروپاتیک در  32000فرد مبتال به زخم پای نوروپاتی دیابتی
پرداخته بود نشان داد که اندازه زخم ،مدت زمان زخم و
درجهی زخم همگی بهطور قابل توجهی با احتمال بهبود زخم
تا هفته بیستم درمان و مراقبت از زخم مرتبط هستند [.]21

هم راستا با نتیجه بهدست آمده  Inceو همکاران در مطالعهای
که به بررسی ارتباط بهبودی زخمهای نوروپاتیک پای دیابتی و
ویژگیهای چنین زخمهایی در هنگام مراجعه بیماران پرداخته
بودند ،به این نتیجه رسیدند که ارتباط آماری معنیداری طول
مدت ابتال به زخم و زمان بهبودی آن وجود دارد .بر این اساس
اهمیت ارزیابی اولیه زخمهای نوروپاتیک زمانی که به مرحله
شدید نرسیدهاند ،پیشنهادی موثر جهت بهبودی این زخمها در
کمترین زمان ممکن است [.]29
به عالوه  Margolisو همکاران در مطالعه دیگری عنوان
میکنند که احتمال تأثیر درمان مراقبتهای استاندارد از
زخمهای نوروپاتیک در بیمارانی که زخمهای کوچک برای
کوتاه مدت دارند ،بیشتر است [.]28
این در حالی است که در مطالعهای که با هدف تخمین زمان
بهبودی زخمهای پای دیابتی انجام شده است ،کاهش سایز
زخم و کاهش مدت زمان بهبودی زخم بهعنوان شاخصهایی
جهت میزان بهبودی زخمهای نوروپاتیک ،نوروایسکمیک و
ایسمیک در نظر گرفته شد .در این مطالعه  32بیمار مبتال به
دیابت نوع  2و  1که مبتال به زخم پای دیابتی بودند در سه
گروه زخمهای نوروپاتیک ( )n=13و زخمهای نوروایسکمی
( )n=10و زخمهای عروق محیطی ( )n=8تقسیمبندی شدند.
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میزان قند خون ،دریافت پوشش مناسب پا ،دریافت وسایل

به افراد  41ساله و کمتر اختصاص یافته است و غالب بیماران

کمکی کاهش فشار از روی زخم ،آنتی بیوتیک مناسب،

در ردهی سنی  41سال به باال بودند ،نمیتوان قضاوت صریحی

دبریدمان و کنترل و ارزیابی مداوم زخم برخوردار بودند .میزان

در مورد عامل سن بیماران و ارتباط آن با میزان بهبودی زخم

بهبودی زخم براساس کاهش سطح زخم در هفته دوم تا زمان

مد نظر داشت .هر چند که نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،سایر

بهبودی و مدت بهبودی زخم ارزیابی شد .نتایج حاکی از آن

متغیرها شامل جنسیت ،نوع بیمه ،وضعیت تأهل ،وضعیت

بود که میزان بهبودی زخم عمدتا به شاخصهای اتیولوژیکی

شغلی ،شهر محل سکونت ،نوع دیابت و سابقهی خانوادگی

بستگی دارد و کمتر به ابعاد و اندازه زخم مرتبط میشود [.]23

ابتال به دیابت هیچ یک ارتباط آماری معنیداری با میزان

هر چند که بهنظر میرسد بررسی بر روی انواع زخمهای پای

بهبودی زخم نداشتند .در خصوص متغیر جنسیت مطالعه

دیابتی شامل زخمهای نوروپاتیک ،ایسکمیک و نوروایسکمیک

 Oyiboنیز چنین عدم ارتباطی را تأیید میکند [.]12

منتج به چنین نتیجهای شده باشد.
بهعالوه بررسی متغیرهای دموگرافیک مختلف و تأثیر آنها بر
میزان بهبودی زخم حاکی از آن بود که تحصیالت دانشگاهی
بیشترین اثر را نسبت به میزان پایینتر تحصیالت ،بر میزان
بهبودی زخم داشتهاند .تحصیل در مقطع تحصیالت دانشگاهی
بیشترین اثر را نسبت به مقاط بر میزان بهبودی زخم میتوان
مشاهده نمود .بهعبارتی میتوان گفت با افزایش سطح
تحصیالت افراد ،میزان بهبودی زخم در آنان نیز افزایش پیدا
میکند و نسبت به سطوح تحصیلی پایینتر نیازمند مراقبتهای
حمایتی کمتری هستند .بهنظر میرسد مطابق با نتیجه مطالعه
کوهورتی باشد که نشان داد در یک بازهی زمانی  20ساله ،با
گذشت زمان سطح آگاهی افراد برای درمان و مراقبت از
زخمهای نوروپاتیک خفیف بیشتر شده و بهدلیل مراجعه به
هنگام این افراد ،شانس بهبودی زخم افزایش مییابد [ .]10در
این مورد میتوان به ارتباط بین افزایش سطح تحصیالت و
افزایش آگاهی در زمینهی دریافت مراقبت به هنگام از
زخمهای نوروپاتیک پای دیابتی اشاره کرد.
متغیر دیگر اندازهگیری شده سن بیماران بود .هرچه سن افراد
پایینتر بود میزان بهبودی زخم بیشتر بود و با باال رفتن سن
میزان بهبودی زخم نیز کاهش پیدا کرد .بر خالف یافتههای
مطالعهی حاضر Oyibo ،و همکاران که ارتباط چندین عامل
خطر ساز با میزان بهبودی انواع زخم در بیماران دیابتی ارزیابی
کردند ،نشان دادند که که سن بیماران ،ارتباطی با مدت زمان
الزم برای بهبودی زخم ارتباط ندارد [ .]12بر این اساس بهنظر

نتیجه گیری
از آنجا که بنا بر نتایج بهدست آمده میزان بهبودی زخم درجات
مختلف نوروپاتی با همدیگر متفاوت بوده است و هر چه بر
شدت زخمهای نوروپاتیک افزوده شود فرآیند بهبودی زخم
طوالنیتر خواهد بود لذا ضروری است ابتدا با انجام برنامههای
غربـالگری ،خطر بروز نوروپاتی محیطی دیابتی و بهدنبـال آن
زخـم پـای دیابتی را در هر بیمار دیابتی شناخت از بـهوجـود
آمدن آن جلوگیری کرد تا هم بتـوان یـک زنـدکی عادی را به
یک بیمار دیابتی بخشید و هم از صرف هزینههای بسیار زیاد
که بر کل جامعه تحمیل میشود ،جلـوگیری کـرد [ .]21در
گام بعدی در صورت بروز زخم پای دیابتی ناشی از نوروپاتی،
برنامـهای مناسـب برای تشخیص به موقع و انجام مداخالت
مناسب (برای رفع یا درمان عامل خطر و مراقبت و درمان زخم
مربوطه) طرحریزی و اجرا کرد تا از بستری شدن بیماران
دیابتی در بیمارستان و افزایش هزینههای ناشـی از آن ویـا در
نهایـت نـاتوانی بیمـار پیشگیری نمود .چرا که نوروپاتی
محیطی اولین مرحلهی ایجاد زخم پـای دیابتی است که اگر
سـریعاً شناسـایی نشـود ممکـن اسـت پیشرفت کرده ،به
آمپوتاسیون بیانجامـد و بـه همـین دلیـل خطر قطع عضو در
نوروپاتی محیطی دیابتی تـا حـدود  21درصد باال میرود
[ .]11کاربرد اصلی مطالعهی حاضر را در جلوگیری از
پیشرفت زخم و عالیم عفونت پا در این بیماران دانست.
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مقاله بر خود الزم میدانند که از زحمات و همکاری صمیمانه

،گرچـه از تمـامی عوارض پای دیابتی نمیتوان پیشگیری کرد

اساتید و کارشناسان مرکز تحقیقات دیابت و پرسنل کلینیک

ولی با اتخاذ رویکرد صحیح در بسیاری از موارد قابل درمـان

 تشکر و،دیابت و بیماریهای متابویک در جریان مطالعه

. کاهش موارد قطع پا محقق خواهد شد،ً و متعاقبـا،بـوده
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.قدردانی نمایند

سپاسگزاری
این مطالعه با حمایت مالی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
 نویسندگان این.دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است
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ABSTRACT
Background: Peripheral neuropathy is one of the most common problems in diabetic patients. The increased
risk of Diabetic Foot Ulceration (DFU) and amputation would be a complication of diabetic neuropathy. The
aim of this study was to compare the DFU healing in different severity classification of neuropathy.
Methods: This is a retrospective study that was conducted over a two-year period from April 2016 to March
2018 according to the information of patients records with Diabetes Mellitus (DM) referred to clinic of
diabetes and metabolic disorders of Endocrinology and Metabolism Research Institute of Tehran University
of Medical Sciences. Wound healing criteria including area, depth and healing duration were studied.
Accordingly, changes in the area and depth of wounds were evaluated and reported during the first, third and
sixth months after baseline. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS
software version 16.
Results: The results of the study of patients with neuropathic ulcer showed that males and age group of 56 to
65 years had the highest frequencies. In addition, most of these patients suffered from type 2 DM (79%). The
rate of wound healing, which was measured by area and depth of wound in three time periods, differed in
different severity classification of neuropathy; at mild level of neuropathy the area and depth of wound
decreased faster but in severe neuropathy, duration of wound healing in both mentioned criteria has
increased. Regarding to the increase in the duration of DM, the healing time increased too. However the rate
of wound healing decreased with increased age (p-value = 0.001).
Conclusion: Evidence suggests that early identification of neuropathy can reduce the incidence of DFU and
amputation. Due to the slow healing of the size and depth of the wound in diabetic patients with severe
neuropathy, it is necessary to prevent DFU by conducting preventive care and educational interventions.
Keywords: Diabetic Foot Ulcer, Peripheral Neuropathy, Wound Healing
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